
 

 

 

 

 

 

 

  11/8/5112ولغاٌة  1/9/5112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من 

 قسم الكٌمٌاء / دكتوراه 

الرباعً للطالب االسم  عنوان االطروحة  أسم المشرف  رقم وتارٌخ اآلمر الجامعً  ت 
عبد تحسٌن عبد القادر  1د1أ  3/1/6166فً   3/66/66151

  المحسن
 – 4تحضٌر ودراسة الفعالٌة الباٌلوجٌة لبعض مركبات 

 ثاٌازولٌد نٌون
 1  يتحسٌن صدام  فند

آ سعد عبود عل1ًد1أ  6166/ 31/6فً   3/66/66664 طٌفٌة لبعض اصباغ الزو غٌر  –تحضٌر ودراسة تحلٌلٌة  
المتجانسة وأستخدام أحداها  فً أستخالص النحاس الثنائً 

 من المحالٌل المائٌة

 2 لمٌاء عبد  اللطٌف رسن 

62/6/6166فً   3/66/66561 كامل حسٌن علوان 1د1أ   D  evelopment of Home- made lon 
chromatographg and its Applications in Drugs  

analgsis 

 3 حسٌن ناصر خلف 

ناجً علً عبود  1د1أ  4/6/6166فً  3/66/3126  
طارق علً فهد  1د1م1أ  

/ ثٌنوٌل تراي فلورواسٌتول  6دراسة تركٌبٌة لمشتقات 
 وبعض معقداته

 4 جاسم عباس حسٌن

كامل حسٌن علوان 1د1أ  63/66/6165فً 3/66/60616 بٌركسٌد نظام الحقن الجرٌانً والتألق الكٌمٌائً لتقدٌر  
الهاٌدروجٌن بأستخدام كاسف اللٌمنٌول والمباٌل كاكشاف 

 جدٌد

 5 مصطفى عبد الكاظم حسٌن

65/61/6165فً  3/66/64166 عباس دواس مطر  1د1أ  دراسة تأثٌر مستخلصات النبات العراقً اللهانه البٌضاء على  
 تخفٌض سكر الدم

 6 خالد عبد الكرٌم محمد عبد هللا

محمود شاكر حسٌن  1د1م 1أ  66/61/6165فً  3/66/63631 تحضر وتشخٌص ودراسة لبعض البولٌمرات المشتركة  
 بأستخدام منشطات سطوح متنوعة

 7 هانً طه جاٌد 

 

 

 



 

 

  11/8/5112ولغاٌة  1/9/5112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من 

ماجستٌرقسم الكٌمٌاء /   

الرباعً للطالباالسم  عنوان االطروحة  أسم المشرف رقم وتارٌخ األمر الجامعً   ت 

تحضٌر وتشخٌص بعض المعقدات التناسقٌة لصبغات االوزو المشتقة من  أ.د. طارق علً فهد  65/1/6166فً  3/63/61021
 الباراسٌتامول ومركبات السلفا ودراسة فعالٌتها ضد البكترٌا

ٌعقوبرواء هشام   1 

نادٌة عاشور حسٌن 1د1أ  4/7/5112فً  12889/ 1/11 تحضٌر وتقٌٌم ودراسة االطالق المسٌطرعلٌه للكٌنوبروفٌن المحمل على  
 بولٌمرات ذات خاصٌةالصقه للمواد المخاطٌة 

 2 سرور ولٌد عبد الرضا

أ.م.د. نزار لطٌف شهاب   63/6/6166فً  3/63/65616
 الدٌن

 3 خنساء صقر سعود  تحضٌر ودراسة باٌلوجٌة لبعض مركبات الباٌرزول 

تحضٌر بعض صبغات االوز المشتقة من البروكائٌن ودراسة امتزازها  أ.د. طارق زباري جاسم  65/5/6166فً  3/63/66010
 بالكاربون النشط المحضر من نوى النبق المحلً 

 4 عبد هللا عبد اللطٌف عبد هللا 

تحضٌر وتشخٌص بعض معقدات الثاٌوسبانات الجسرٌة الحاوٌة على  أ.د. مؤٌد ٌوسف كاظم   66/5/6166فً   3/63/66662
 قواعد شف ودراسة فعالٌتها الباٌولوجٌة 

 5 بشٌر جواد كاظم 

66/5/6166فً  3/63/66656 تحضٌر وتشخٌص ودراسة طٌفٌة وطهربتئٌة وحرارٌة لبعض مركبات  أ.م.د. نزار عبد االمٌر حسٌن  
 الٌورفرازٌن الجسرٌة 

 6 مصطفى هاشم موكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  11/8/5112ولغاٌة  1/9/5112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من 

 قسم الفٌزٌاء/ دكتوراه

 

الرباعً للطالب االسم  عنوان االطروحة  أسم المشرف  رقم وتارٌخ اآلمر الجامعً  ت 
 Preparation of poly (urethane-o –toludine) and أ.د. خالد إبراهٌم عجٌل   65/5/6166فً  3/66/66101

poly o –toludine – uinyl blendmano thin filmsand 
studing theirelectrical optical solar Cell application 

 1 رائد كاظم فاخر

 أ.م.د قصً محمد حسن   66/5/6166فً 3/66/66142
 أ.د. حسٌن علً بدران

Studying the effect of some parameters on the 
monlinear optical and optical Limitlng property 
esfor organic Compounds 

 2 عبد األمٌر عمران موسى

3/4/6166فً  3/66/2615 مهدي محمد أ.م.د. جاسم   
 أ.م.د. عقٌل مهدي هاشم

 3 رسل داود سالم  بناء منظومات تحلٌة المٌاه وتسخٌنها باستخدام الطاقة الشمسٌة

 أ.د. فالح حسٌن خضٌر  64/66/6165فً  3/66/62443
 أ.د.عبد الرضا حسٌن صبر

 4 علً مهدي عبد الحسٌن W,ce,A=lloتقدٌر موقع مستوٌات المختلطة المتماثل فً انبوبة 

65/66/6165فً  3/66/60464 قٌاس تركٌز الرادون للمستشفٌات والمراكز الصحٌة  والمنازل  أ.د. عٌسى جاسم الخلٌفة 
 قٌاس الرادون فً محافظة ذي قار 

 5 احمد عباس محمد

أ.د. عبد الرضا حسٌن   64/66/6165فً  3/66/60360
 صبر

دراسة  نظرٌة وعملٌة لالشعاع الطبٌعً مطبقة على منطقة 
 مختارة فً محافظة البصرة ) الزبٌر( 

 6 علً فرحان نادر

أ.د. عبد الرضا حسٌن   64/66/6165فً   3/66/60315
 صبر

تقٌٌم النشاط االشعاعً فً معمل االسمدة ومناطق اخرى فً 
 محافظة البصرة 

 7 جبار حافظ جبر

أ.د. عٌسى جاسم محمد   63/66/6165فً  3/66/60666
 الخلٌفة

قٌاس تركٌز غاز الرادون والثورون فً المنازل والمستشفٌات 
 والمراكز الصحٌة فً محافظة البصرة 

 8 حسام نجم عبود

 أ.د. نوري حسٌن نور  66/61/6165فً  3/66/63133
 أ.م.د. جاسم مهدي محمد

ماء شمسً فً مدٌنة البصرة تقٌٌم تقٌٌم اداء تصامٌم جدٌدة لسخان 

 SN.30اداء تصامٌم جدٌدة لسخان ماء شمسً فً مدٌنة البصرة 

  كوثر كاظم منخً
9 
 
 
 
 
 



11/8/5112ولغاٌة  1/9/5112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من   

 قسم الفٌزٌاء / ماجستٌر

 

الرباعً االسم  عنوان االطروحة أسم المشرف  رقم وتارٌخ األمر الجامعً 
 للطالب

 ت

تأئر منشد سلمان 1د1ا  6166/ 62/1فً  3/63/61636 دراسة تركٌز البورون فً مٌا ه محافظة  ذي قار وتربتها بأستخدام  
 طرٌقة الكارمٌن ولفشٌة اللوفر ٌوند

تغرٌد عبد الحسٌن 
 شاكر محمد

1 

إبراهٌم عٌسى شاكر 1د1أ  66/1/6166فً  3/63/61632  –جسر  –دور تذبذب الجسر فً نقل االلكترون خالل نظام مانح  
 قابل 

 2 بهاء علً طالب 

جنان مجٌد عبد السادة المخ  1د1أ  31/6/6116فً  3/63/66646  3 اٌات طاهر ابراهٌم  خصائص نقل االلكترون الكٌوبت مقترن بزانزستور االللزون المفرد  

 أ.م.د. حسٌن فالح حسٌن   66/6/6166فً  3/63/65106
 أ.م.د. حمزة بكر سلمان

تحضٌر اغشٌة رقٌقة من اوكسٌد الخارصٌن  النقً والمشوب         
باأللمنٌوم باستخدام تقنٌة المحلول النووي           

 4 سعد عبد هللا جبر 

أ.د. عماد الدٌن حسٌن علً   65/5/6166فً  3/63/66120
 السعٌدي

والكهربائٌة ومحدد القدرة البصري دراسة الخواص البصرٌة 
 للصبغات العضوٌة المستوٌة لألغشٌة البولٌمرٌة

 5 فٌصل صادق ثامر

الزوجٌة    –دراسة نظرٌة للخواص النووٌة لالنوٌة الزوجٌة  أ.د. عبد الرضا حسٌن صبر  66/5/6166فً  3/63/66612   
th 218-228 –u216-236    po198-208 -   Rh   200-210 -   Ra 212-228 
 باستعمال انمذج البوزرنات المتفاعلة سمٌكة 
IBM2 – IBM1 

 6 علً فاخرحبٌب

6166/ 66/5فً  3/63/66653 دراسة نظرٌة لبعض العوامل المؤثرة فً سلوك دالة الموجة  أ.د. نوري حسٌن نور الهاشمً 
انشتاٌن –المستخدوة فً تكٌٌف بوز   

اٌمان عبد الرضا 
 موحً

7 

حسن ابراهٌم  خصائص نقل االلكترون العابر ألنظمة نقاط كمٌة متعددة  أ.د. شاكر إبراهٌم عٌسى   66/5/6166فً 3/63/66516
 عسكر 

8 

61/5/6166فً  3/63/66416 دراسة الحرارة الممٌزة وطاقة االثارة الدنٌا للٌزر النقطة الكمٌة  أ.م.د. رائد محمد حسن 
 الشبة موصل

 9 غٌث منور علً 

 10 ضٌاء جبار عكوش تضمٌن البرم فً لٌزرات أشباه الموصالت )لٌزرات البرم( أ.م.د. حسن عبدهللا سلطان  61/4/6166فً  3/63/2625

 11 وطن حمود جبر  دراسة مقارنة بٌن لٌزرات االبار الكمٌة والنقاط الكمٌة  أ.د. جاسب عبدالحسٌن مشاري  66/6/6166فً  3/63/4616
 

 

 



 

11/8/5112ولغاٌة  1/9/5112عً من الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامجدول خرٌجً   

 قسم علوم الحٌاة/ دكتوراه

أسم المشرف   رقم وتارٌخ اآلمر الجامعً   ت االسم  عنوان االطروحة  

     

أ.د. باسل عبد الزهرة   17/8/5112فً  51125/ 1/12
 عباس

عزل وتشخٌص الخمائر البٌئٌة المائٌة لمحافظة البصرة ودراسة قابلٌة 
 بعض العزالت على المعالجة الحٌوٌة لملوثات البٌئة المائٌة 

قاسم بدر سناء  1 

 أ.د. سامً جبر كاظم   52/7/5112فً  1/2/17887
 أ.د.خالد كاطع وشٌل

دراسة بعض التأثٌرات الفٌسلوجٌة والنسٌجٌة لسم األفعى ذات الحراشف  
فً الجرذان المختبرٌة            Echis carnitns  

 

رٌحان بٌداء 
 علً

2 

 أ.د. كاظم جاسم حمادي  1/7/5112فً  1/12/12722
أ.د. عب الرضا اكبر 

 علوان 

Eabhoribaccae ٌة دراسة تصنٌفٌة لبعض انواع العائلة السوسب     
 فً العراق

 3 امل علً ٌاسٌن

 أ.د. صبٌح هلٌل المٌاح  15/2/5112فً  1/12/14995
باسم هاشم عبد هللا   1د1أ  

دراسة تصنٌفٌة وحٌاتٌة ووبائٌة للمثقوبات المتطفلة فً االلجهاز التنفسً للطٌور 
 المائٌة فً اهوار فً منطقة ذي قار

 4 نثٌلة رشٌد حمٌد 

صبٌح هلٌل جاٌد 1د1أ  9/2/5112فً  1/12/14892  
احمد محسن عذبً  1د1م1أ  

          دراسة فعالٌة بعض مستخلصات الطحلب االخضر 
E. qsanulosusعلى االكٌاس العددٌة للمشوكة الجنٌنٌة  لحفظ الخالٌا  م كضادات

 السرطانٌا نوع 
Hela  
    EEEgramulos 

                   

غزوان طالب 
 نوري 

5 

د. احمد محسن عذبً 1أ.م  63/4/6166فً  3/66/61125  
اقبال جاسم بدر 1د1أ  

عزل وتشخٌص صدكوٌدات االٌض  الثانوي لبعض الطحالب ودراسة مفعالٌتها 
 الحٌوٌة 

 6 أنفال نوري عباس 

66/4/616فً  3/66/61155 توفٌق محمد  محسن 1د1أ   
 
 
 

 
 

 استخدام عوامل استحداثات النتاج مؤٌضٌات ثانوٌة من 
 بعض عزالت انواع الفطر       

 Penisillium 
               واختبار فعالٌاتها لصنف بكترٌا والخالٌا السرطانٌة والكولسترول 

آمل صالح عبد 
 الرضا 

7 

66/4/6166فً   3/66/2224 ضٌاء خلٌف كرٌم 1د1أم  دراسة تصنٌفٌة وبٌئٌة لعائلة ذباب الخٌل ودورها فً نقل مسببات االمراض فً  
 محافظة البصرة 

 8 عالء ناظم حاتم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفٌق محمد محسن  1د1أ  64/3/6166فً   3/66/1411 زٌنب خلف عبد  دراسة تصنٌفٌة وحٌاتٌة للفطرٌات الناقصة والملوثة فً العراق  
 هللا 

9 

61/3/6166فً   3/66/1111 احمد محسن عذبً  1د1م1أ   
صباح ناهً ناصر 1د1أ  

دراسة بٌئٌة لبعض العناصر الثقٌلة فً مٌاه نهر الفرات عند مدٌنة الناصرٌة 
وقابلٌة مراعاتها من قبل بعض الطحالب الخضر كمزرق ونبات الشمبالن 

 مختبري 

عبد الوهاب 
 رٌسان عٌال 

10 

الوهاب فائزة عبد  1د1م1أ  63/6/6166فً   3/66/5516
 احمد

اسعد ٌحٌى عاٌد  1د1أ  

 دراسة جزٌئٌة لتعدد االشكال الوراثٌة لجٌن       

TAs2Rsg       
PPTCبٌن سكان محافظة البصرة وعالقتها بمرض السكر     اوجٌن تذوق مادة               

حسنه عامر 
 مهوس 

11 

حسٌن خلف زاٌر  1د1م1أ  62/66/6165فً   3/66/62041  
عباس مهدي جاسم  1د1أ  

تأثٌر بعض المعامالت فً زٌادة تحمل نبات الموز الصنف الهثرئً للشالبٌن 
 الملحً والمائً بأستعمال تقانة زراعة االنسجة النباتٌة

 12 مرٌم جاسم محمد 

حسٌن خلف زاٌر 1د1أم  64/66/6165فً  3/66/62444  
لمى حسٌن عبد  1د1أم

 القادر

ومستخلص الطحلب االخضرتأثٌر الشد الملحً   
 C. erispata 
 فٌالتغٌرات الكٌمو حٌوٌة لصنفً الرز عنبر وفرات من خارج الجسم الحً 

عبد األمٌر رحٌم 
 عبٌد 

13 

أمٌن عبد الجبار  1\د1أ  61/66/6165فً  3/66/60106
 السلمً 

اسعد محمد رضا عبد  1د1أ
 الحسٌن 

Phenotnpic and qenotgpic charactenzastion qnor teberculasis 
mycabaetcri is alated from pateins in Basran provienae  

 14 زٌنب علك حسن 



 

 

 

 

 

11/8/5112ولغاٌة  1/9/5112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من   

 قسم علوم الحٌاة/ ماجستٌر

 

الرباعً للطالب االسم  عنوان االطروحة أسم المشرف  رقم وتارٌخ األمر الجامعً   ت 

1/11/51515  ً أ.م.د. فائزة عبد الوهاب   51/8/5112ف
 احمد

دراسة تصنٌفٌة مورفولوجٌة ووراثٌة لذبابة القرعٌات  فً محافظتً 
 البصرة ومٌسان

 1 فاطمة قاسم حمدان

4/7/5112فً  1/11/12849 أ.د. صبٌح هلٌل المٌاح  
مرتضى ٌوسف أ.م.دز 
 مهدي

فً شط العرب فً محافظة االبصرة     P. canienla حٌاتٌة القوقع   

 الدخٌل  
 2 نادٌة جعفر كاظم 

 أ.د. فوزٌة علً عبد هللا   66/6/6166فً  3/63/64226
 أ.م.د. ضٌاء خلٌف كرٌم

دور ستأرجات حشرتً الصرصر والبعوض فً فرط التحسس من النوع 
االول وعالقتها مع بعض االئل مستضدات معتمد التوافق النسٌجً من الصنف 

 الثانً 

 3 هدى كاظم كرٌم 

 أ.د. باسم هاشم عبدهللا  66/5/6166فً  3/63/66521
 أ.م.د. عماد ٌوسف عواد

لى البٌوض الفورالٌزي لشرٌطٌة ع        تأثٌر مستخلصات الطحلب األخضر 
 ,Taenia taeniaeformis Chara rnlgeriالقطط 

 

عقٌل عبد الصاحب عبد 
 الحسٌن 

4 

 أ.د. باسم هاشم عبدهللا  66/6/6166فً  3/63/6666
 أ.م.دز ضٌاء خلٌف كرٌم

   G.grgllotoplag       تشخٌص وحٌاتٌة حشرة الخضار 
محافظة مٌسانمع تصنٌف الخٌطٌة التً تصٌبها فً   

 5 سجى عماد نعٌم 

 E.coliدراسة النمط البالزمٌدي والحساسٌة الدوائٌة للجرثومة   أ.م.د. مٌثم اٌوب عبد القادر    6165/ 62/66فً 3/63/61611
المعزول من عٌنات سرٌرٌة وبٌئٌة والكشف عن بعض العناصر الوراثٌة 

 المسؤل عن المقاومة للمضادات الحٌوٌة فً محافظة البصرة 

 6 عباس ضرب شعبان

 



 

 

 

 

 

 

  11/8/5112ولغاٌة  1/9/5112جدول خرٌجً الدراسات العلٌا ) دكتوراه / ماجستٌر ( حسب االمر الجامعً من 
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الرباعً للطالب االسم   عننوان االطروحة  أسم المشرف رقم وتارٌخ االمر الجامعً   ت 
أ.د. مظهر عبد الواحد عبد   65/0/6166فً  3/63/62163

 الحسٌن 
Classification of Caitical pcints of Certain Smooth 
fancthoms  

 1 صدام مولً عبد الحسٌن

 APProximatiom by Sequences oy Max-product of Beta أ.م.د. علً جاسم محمد  65/0/6166فً  3/63/62115
Type operators 

 2 عبد الباسط راشد محمد

ٌحٌى هاشم سلٌم 1د1م1أ  66/5/6166فً  3/63/66233  Self – Adgointness of schrodinger Operator for Different 
Oscillating Potentials  

 3 نور كرٌم علٌوي 

حبٌب مطشر عبود  1د1أ   61/4/6166فً  3/63/2065  Certain Tgpes of Tensors of Viasmun – Gray Manifold   ً4 هدٌل غازي عبد عل 
 

 

 

 

 

 

 


